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کش و مجادله ميان شمار زيادی از محافل  م ماه از اشغال نظامی، عراق هم چنان يک موضوع کش18با گذشت بيش از 

 جنبش مقاومت ضد اشغال است نيروهای چپ و پيشرو، رای ، بويژه ب چالش  اصلی. و گروه های سياسی و نظری است
 کرد؟ اختالف در برداشت و سياست جنبش چه طبيعتی دارد و با آن چگونه بايد برخورد  که اينو پاسخ به اين سوال

ای را، هم درون و هم  دچار شکافی عميق ساخته و قطب بندی تازهچپ و پيشرو را   طيف" مقاومت عراق"نسبت به 
.  کشور، سبب شده است از اين بيرون   

 
 مقاومت و گروهی را در شماری را در مقابلرا  دو پاره کرده،  در درون عراق، مقاومت عليه اشغال چپ سکوالر

 کمتر گروه يا جريانی را می توان يافت که رسمًا از اشغال هر چند  ). 1( استآرايی واداشتهحمايت از ان به صف 
اينان با تاکيد بر خطر تسلط بنياد .  خواستار ادامه اشغال اندما، کم نيستند گرايشاتی که در عملايت کند، انظامی کشور حم

های رو خروج نيگروه های قومی و مذهبی ، در صورتگرايی اسالمی، يا افروخته شدن خطر جنگ های داخلی ميان 
 در ميان اين گروه ها، برخی با حمايت از . پايان فوری و بی قيد و شرط اشغال نظامی را زير سوال می برند اشغالگر،

جايگرين شدن ارتش های آمريکا و بريتانيا با نيرو های صلح سازمان ملل به ادامه ای اشغال با شکلی متفاوت رأی ميدهند 
ا و حتی به  درون شماری از آن ه(  در برابر هم قرار داده  اين شکاف عالوه بر اينکه گروه ها و احزاب سياسی را. )2(
.)3 (فرد نيز گسترش يافته است و فعاالن سياسی من روشنفکری ميان اتحاديه های نوپای کارگری ، مجامع  در) يافتههرا  

. 
 که  به چشم ميخورددر يک انتهای طيف چپ سکوالر، ديدگاههايی. بيرون از عراق نيز قطب بندی مشابهی را شاهديم

يک جنبش  مقاومت را  اند که ايستادهگرايشاتیدر انتهای ديگر). 4(دجنبش مقاومت را يک جنبش خالص بنيادگرا ميشناس
،  بيش از هر "مساله عراق"  بر بستر چنين شکافی، ).5(امپرياليستی، مردمی ورهايی بخش تمام وکمال ميخوانند- ضد

 تحليل ن و فعاال همانطور که والدن بللو و شمار ديگری از .جای ديگر، جنبش جهانی ضد جنگ را متاثر ساخته است
 ماه  مارس سال ژه اشغال عراق ازپرو اصلی فرو خوابيدن اعتراض عليه يکی از داليل  می نويسند،  اين چنبشگران
اومت عراق قم  از اينکه به ،  خصوصًا در اياالت متحده اين است که يک بخش مهمی از جنبش صلح بين المللی،پيش 

 و تجاوز به" جنگ نامحدود " در اعتراض به مر سبب شده،  چنبشی که اين ا.)6(راه داردک ابه شدت مشروعيت بخشند
خود را حول  گرايشات درون  همه ی  امروز نتواند ،ی عظيم داشته رشددر مدت زمانی کوتاه کل گرفته  و شعراق 

.  ه استداين شکاف به فوروم اجتماعی اروپا نيز سرايت کر.  متحد سازد  " عراقخاتمه فوری اشغال" کارزار  برای 
به " مقاومت "  که در اکتبر سال جاری در لندن برگزار شد، نحوه برخورد با ين تجمع ادر آخرين همايش ساالنه  

).7(ومی اجالس را تحت تاثير قرار دادصورت يکی از مسايل مورد اختالف ظاهر شد و فضای عم  
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چرا صفوف نيروهای چپ و پيشرو در برخورد با اقدام آشکارا امپرياليستی دولت اياالت متحده و اشغال کلونياليستی 
ز کشور عراق دچار شکاف شده ؟ چرا بخش مهمی از چپ در اعتراض قاطع عليه اشغال نظامی عراق و حمايت ا

جنايت های ارتش اشغالگر عليه مردم غير نظامی نيز  ترديد دارند؟ چرا حتی، برخی در برابر  اشغال-مقاومت  ضد 
ن ا کدام رويکرد را ميتوان برای حل معضل عراق و مردم  در فضای سياسی قطب بددی شده کنونی،سکوت کرده اند؟

 سياست عراق تبديل ؟ از کدام راه، و چگونه، چپ سکوالر ميتواند به يک بازيگر واقعی در صحنه ی اهگشا پنداشتر
تامل روی اين پرسش ها  امروز، بويژه برای نيرو های   گونه ای موثر در تحوالت اين کشور مداخله کند؟شود و به

 از سطح يک ، هرچند  کوششی است برای پاسخ گويی به چنين نيازیاين نوشته. يک نياز فوری استپيشرو و چپ، 
    .    ن خالی است  و جای يک تحليل عميق و همه جانبه همچنابررسی  اوليه فراتر نمی رود

 
که برای آن چه امروز در عراق رخ   تاکيد بر اين نکته ضرورت داشته باشدمه شايد مقدم بر ه در آستانه ی بررسی،  

 هستيم تحوالتی در عراق شاهد ما . های پيشين منطقه ای  و جهانی مشابهی يافت می دهد، نمی توان به سهولت در تجربه



چهار چوب کردن ا و پيامد ها جنبه های منحصر بفردی دارد و تحليل آنها محتاج اختيار که به لحاظ طبيعت،  نموده
 آن، يک " سياسی-دیاقتصا باز سازی "عراق، اشغال اين کشور و کوشش برای تهاجم نظامی به.  ظری مناسبی استن

ت که دولت دم های عملی اسقن اشغال عراق يکی از نخستي. اقدام کلونياليستی خالص است در آستانه ی قرن بيست و يکم
پراطوری جهانی آمريکا بر  و در جهت ساختمان امدر چهان  ساختار فرماندهی سياسی سرمايه اياالت متحده برای تچديد 

 با کمتر   بعد از فرو پاشی بلوک شوروی،  به لحاظ اهميت بين المللیشايد ، ار اين رو پيامدهای اين اقدام.)8 (می دارد
تهاجم نظامی به عراق، تجديد ساختار اقتصادی اين کشور را مطابق يک مدل  . قابل مقايسه باشدرويداد ديگری

الکيت تمام ثروت  باز نويسی سند منآ در کهميمه سازی ضمدلی از .  استدر دستور قرار داده کورپوراسيونی خالص 
تون ها و ر آب به نام بکتل ها، هالی بع و امکانات جمعی، و قبل از همه ذخاير و تاسيسات نفت وهای عمومی و مناب

در عراق نقشی را که در ساير کشورها نهاد های مالی فراملی .  تکزاکوها فرض نخست و ضرورت اول است –شورون 
  بدعتنوعی  و اين. )6(آبرام بر عهده گرفته اند موشک های کروز و تانک های  آپاچی،بر عهده داشتند، هلی کوپتر های

.برقراری يک نظام برده داری مدرن درپهنه ی جهانی سرمايه برای  یاست در تالش ها  
 

 سويی  از  ه عراقب م نظامیجتها که   سودمند باشد،  اينستد ميتوان در ابتدای بررسی  که ياداوری آن  ديگریه یمالحظ
ران های قومی، مذهبی و  تضاد ها و بح از سوی ديگر،   وبه زير کشيده، اين کشور يک استبداد هار و سرکوبگر را در 

اشغال نظامی و ادامه ی آن زمينه ای . زاد ساخته و به صحنه سياسی آورده استرا آ دهه ها طبقاتی انباشت شده در طول
 نه تنها به پيچيدگی  کهندنه روبه رشد  با چنان شتابی فراهم ساخته که نيروهای فوق محافظه کار قومی و مذهبی در آن

همراه با جمع آمد اين فرآيندها، .در آيند برای آينده ی مردم آن  تهديدی افزايند بلکه به صورتعراق بيدرونی اوضاع 
ی يگانه و تا حد زيادی اقضات آن را می سازند و به آن خصلتپيجيدگی ها و تن  ،"مساله عراق"  عوامل ديگر،  شماری از

اين تناقضات و بيان  آن، می تواند بخشًا  چپ ؛ صرفنظر از علل سنتیصفوفاختالف و شکاف در. بديع می بخشند
.باشد  ها گاریناساز  
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م،  در اين ترديدی نيست که شکست طرح کلونيزه سازی عراق يرا هر گونه توصيف کنيم و توضيح ده" مساله عراق"
کمترين و فوری . ه اشغال نظامی اين کشور برای مردم عراق و منطقه سرنوشت ساز استمن در اداو ناکامی واشنکت

ترين تاثيری که اين شکست می تواند داشته باشد زير سوال بردن طرح دولت بوش برای گسترش عمليات نظامی در 
ترل مستقيم و کامل سوريه، لبنان، ساير کشورهای منطقه و متزلزل ساختن اراده ی اين دولت در توسل به زور برای کن

نيز ترديدی نيست عامل تعيين کننده ای که می تواند اين شکست را به دولت اياالت . ايران و عربستان سعودی است
 شايد، ،برای بسياری از موانع و عوامل باز دارنده ی  ديگر. عليه اشغال است" مقاومت عراق" متحده تحميل کند،  

. قائل شد ز نقشی فرعیج نتوان  
 

 اما، نمی توان در همه ،شکست دولت آمريکا در ادامه اشغال نظامی عراق و پياده کردن طرح هايش در اين کشور را
آنچه شکست ممکن است در پی آورد، لزومًا به شکل گيری عراق . حال با پيروزی مردم عراق و منطقه يکسان داشت

 به فالکت و جنايت و حتی به ويرانی و  به ستم گری، به بيداد گری، ز ني لزومًاهمچنان که، . بهتری نخواهد انجاميد
 را، قبل از همه ، نيرويی  گشوده شود شکست نظامی دولت واشنگتن می تواند باافقی که. جنگ پايان نخواهد بخشيد

د، بلکه آن چه اين افق را نه آنچه نفی می شو. مقاومت بر می خيزد) يا جنبش های( شکل می بخشد که از درون جنبش 
مت اهميت همانقدر وجود مقاو) و نيز منطقه( برای سرنوشت مردم عراق . مان اثبات می شود تعريف می کندبطور همز

مقابله با امپرياليسم و کلونياليزم، نه همواره پيشرو است ، . ، سياست مقاومتدارد که طبيعت مقاومت، و بطور مشخص
مقابله با امپرياليسم و کلونياليزم می تواند از سياستی به شدت . ايی بخشرههمواره مردمی و نه حتی همواره نه 

ارتجاعی الهام گيرد و آينده ای را تدارک ببيند که کمتر از ادامه سلطه ی امپرياليستی و کلونياليستی اسارت آور و خفت 
د که مبارزه ی ضد امپرياليستی تجربه ی دردناک انقالب ايران بايد برای هميشه به اين توهم پايان بخش. آور نباشد

! است که مس  را طال می کندیکيمياي  
 

 دولت بوش برای عراق، زمانی مساوی با پيروزی مردم اين کشور و  کاملخروج ارتش اشغالگر و حتی شکست طرح
را در يک  خود ی جايگزين نشود؛ که جنبش مقاومت  بتواند  استبدادی بوم–منطقه خواهد بود که با يک قدرت ارتجاعی 
 پيروزی مردم عراق نه از . لی را با رهايی اجتماعی در آميزد که رهايی م؛جايگزين پيشرو و دموکراتيک نهادی سازد

درون يک سياست محافظه کار راست افراطی، اعم از مذهبی يا ملی، بلکه از درون يک سياست پيشرو می تواند 
، می خواهد و می تواند از اين دستآوردها برای بعکس می کند، سياستی که به دست آوردهای مدرنيته پشت ن. بجوشد

 چرخه ی استبداد  جز اين ، هر انتقالی. آن بهره جويدبرای عبور از مدرنيته ی سرمايه داری و برپايی يک جايگزين 



 وارگی بت  تا بنياد گرايی مذهبی و شوونيسم نژادی، و تا،است و فرو رفتن در مرداب محافظه کاری؛ از کلونياليسم
.و فناتيسم بازار) فتيشيسم کااليی (کااليی    

 
 را که در خواهيم يافت اين است که نکته ای، هر گاه به صحنه سياسی عراق نگاه کنيم، نخستين از چنين چشم اندازی

 جنبش مقاومت، نه طبيعت واحد دارد و نه. ه ی واحد و منسجم خطاستديدعنوان يک پ به" مقاومت " سخن گفتن از 
 شاخص مقاومت ضد اشغال در عراق وجود تعلقات ايدئولوژيک متفاوت، . سياست واحد و نه هدايت و رهبری واحد

 اين انتهایدر يک . آنستصفوف برنامه های سياسی مختلف، ساختار های سازمانی گوناگون و شيوه های ناهمگون در 
 آن را نماينده  زرقاویصعبابو مو هايی چون گروه تروريسم سياه و بربر منشانه ی خالص است، که گروه قطب بندی، 
فضای اين سمت چنان . در اين منتهی عليه ، البته، تشخيص مرز ميان مقاومت و ضد مقاومت آسان نيست. گی می کنند

از توطئه اشباع است که جوخه های ترور سيا و موساد را به سهولت نمی توان از هسته های تروريسم بنياد گرای 
 تروريستی دولت -العاتیطرفنظر از اينکه بازيگر اصلی در اين سمت آژانس های اصبا اين حال، . ميز داداسالمی ت

 آدم کشی، آينده ای که برای عراق تدارک می شود يکسان و ترور" جهادی"  اسرائيل باشند يا شبکه های  وهای آمريکا
که بر يک سر آن طالبان حاکم می راند و بر سر  پاره شده، غرق در ظلمت و قساوت و نفرت ، -است؛ يک کشور تکه

" تروريسم جهادی" ان به وجود ع اذ: محتاج تاکيد است ای نکتهدر اين جا.  ساران مزدور پنتاگونديگر آن جنگ
 تصويری که رسانه های .  در مقاومت عمومینش آنقدرصفوف مقاومت عراق مجوزی نيست برای اغراق در وزن و

 کوشند از مقاومت عراق ته کردن عمليات انجام شده توسط گروه هايی نظير گروه زرقاوی میامپرياليستی با بر جس
.)10 (عاتی و نظامی نيز بشدت مغاير استال حتی با گزارشات انتشار يافته توسط کارشناسان رسمی اطبدست دهند  

 
ی از اتحاديه های کارگری نو پا در اين سمت، حضور فعال شمار.  چپ سکوالر و پيشرو است مقابل، مقاومِتانتهایدر 

 جنبش های  و نيز،اتحاديه کارگران نفت جنوب و اتحاديه کارگران نفت بصره، جنبش  کارگری بيکار، ، از جمله
تهيدستان برای مسکن و ساير نيازهای معيشتی، جنبش برابری و رهايی زنان و بسياری از انجمن ها و گروههای مدنی 

ولوژيک يکدست ئ سمت  نيز با اينکه اساسًا غير نظامی است، اما، به لحاظ سياسی و ايد مقاومت در اين. را شاهديم
 نيست  و وجود گرايشات مختلف، از جمله مذهبی و قومی در ميان فعاالن اتحاديه ای و نير سازمان گران جنبش های

مسير آزاد سازی فضای عمومی،  با اين وصف ، جنبش مقاومت در اين سمت از  .)11( را نمی توان انکار کرد مختلف
مشارکت مستقيم ، نفی در آميختن مبارزه عليه اشغال با تالش برای ساختمان نظام قدرتی رو به پائين می گذرد و بر 

از .  کلونيالی و کورپوراسيونی، ايستادگی در برابر خود کامگی بازار و استبداد کااليی متکی است  یهمزمان سلطه 
، محروميت و خشونت اين قطب مقاومت نطفه می بندد، عراقی است که می خواهد به مدار بسته اين رو، عراقی که در

  .فالکت پايان بخشد و زندگی بهتری را به مردم عرصه کند
 

 وچود دارد  و ملی گرايی قومی و عشيره ایگرا اسالم جنبش های سياسی در ميانه ی اين دو قطب، طيف رنگارنگی از
؛ مقاومتی که بطور عمده نظامی است و به صورت يک جنگ اشغالگر دست به مقاومت زده است ر برابر  ارتش که د

بی کمترين ترديد، می توان مدعی شد، در مقطع کنونی، اين طيف در مقاومت . تمام عيار گرياليی رو به گسترش است
گسترش  م عادی به سرعت در حالعمومی عليه نيروی اشغالگر سهم اصلی را دارد و پايه های حمايتی آن در ميان مرد

در " مقاومت مسلحانه" ، سبب شده که  عراقبر معيشت و حيثيت و امنيت مردماشغال کلونيالی امت بار اثرات وخ. است
های ناشی مصيبت به نيروی قابل اتکايی تبديل شود که قادر است به اشغال و آنان نگاه بخش های هر چه بزرگ تری از 

 پر کمک به رفع نيازهای فوری مردم وبته، برخورد فعال شماری از گروه های درون اين طيف درال. از آن پايان دهد
روم  اجتماعی رژيم سابق، در ايجاد جنين ذهنيتی خصوصًا در ميان توده مح–کردن خالء ناشی از فرو پاشی تور امنيتی 

کارگری بغداد و سر باز گيری ارتش حالت منفوذ باالی گروه مقتدا صدر در . ه استتر و تهيدست تر، بی تاثير نبود
با همه تنوعی که . مهدی از ميان داوطلبان تهيدست شهرک صدر، بدون شک، از جمله ناشی از چنين رويکردی است

وه بندی های درونی آن، چامعه  گر موچود دردر پايه ی اجتماعی اين طيف وجود دارد و با همه اختالفات و رقابت های
که محافظه کاری اجتماعی و جامعه ای  :يک چهره بيشتر ندارد مقاومت در حال بنا کردن است اين بخش ازای که 

 برهنه ی قومی و مذهبی را می تا استبداد ر ساالر و مردساالردفرهنگی در آن حرف آخر را می زند و از پوپوليسم پ
  آيات عظاممتعلق بهسری اهد راند؛  فرمان خورکه بر آن يک هيو الی دو سجامعه ای تواند در دامن خود بپرورد؛ 

).12( ژنرال های يک ارتش مستعمراتی متعلق به ديگریسر وبيعت کرده   
 

مطابق اين  . با خوشبينی سخن گفت آينده ی عراق نمی توان روشن است، با چنين تصويری از مقاومت، در باره ی
 سيا  به مردم عراق عرضه می –ه گان پنتاگون در برابر استبداد دست نشاند" مقاومت" ين هايی که تصوير، جای گز

 يک مردم ساالری پيشرو و متکی بر دربرابر مذهبی -  يک استبداد محافظه کار قومی:کند به شدت قطبی شده است
روشن است، شکست اشغالگران جز در مسير انتقال به يک جای گزين پيشرو، مردم ساالر و .  عمومیمشارکت  

آنان  در کشورخاکستر و خشونت و بيداد را و مدار بسته  محسوب شود   عراق  مردمپيروزی  مشارکتی نخواهد توانست
. فرو شکند  



 
 اما واقعيت های . شم اندازیاست بر امکان انتقال به چنين چئيدی ، تاقطعًا  مردمی پيشرو،–حضور مقاومت کارگری 

به اعتبار اين واقعيت ها ، آن .  بدانيم قویيک احتمال به ما اجازه نمی دهد اين امکان را  ،آن در شکل ايستای ،موجود
تفته شدن است  روايتی بنياد گرايانه از اسارت و فالکت سياسی است که چه در تنور مقاومت برای عراق آينده در حال 

کرد؟ چه بايد .   فاجعه بار برای يک معضل فاجعه بارل يک راه ح:آماده می شود جايگرين اسارت و فالکت کنونی شود
 بسته ای جستجو کرد که ارتجاع امپرياليستی  آيا بايد راه نجات را درون مدارآيا بايد به منطق واقعيت موجود تسليم شد؟

سفير  ( سياسی چان نکروپونت ضد امپرياليستی ترسيم می کند؟ انتخاب ميان بد و بدتر؟ پيوستن به صف  پيمانکاران–
 ا افتادن به دنبال مقتدا صدر و بيعتا، بعکس،  ي؟ یالود عايا" سکوالريسم" ه و دخيل بستن ب) اياالت متحده در بغداد

  او؟" امپرياليسم-ضد" با کردن
 

 نسبت به  هر گونه خوش بينی، اينکه. پاسخ به هر پرسش مشخص،  نکته ای راالزم است به صراحت تاکيد کرد پيش از
 .  خطايی جبران نا پذير است عراق و کشور آن هاستآينده ای که در صورت پيروزی اشغالگران در انتظار مردم

ی  نيست و ابعاد آن به واگذاری ادارهاز مردم اين کشور پروژه ی باز سازی عراق ، محدود به سلب حق حاکميت ملی 
سازی زبا. خالصه نمی شود..  تگزاس و ميامیلپی، يا فرماندارانی ازی و چالو، ع" ومی پيمانکاران ب"امور عراق به 

مقاومت در لغو حق هر گونه  و  مردم يعنی نابود سازی همه زمينه ها و ظرفيت های ايستادگی در وجه سياسی، راق،ع
 چقدر باشد، کسی "گلوله"در برابر" رًای" سهم ی اينکه در اين بازساز .برابر تاراج منابع و ثروت های عمومی کشور

چقدر باشد برای کمتر کسی دغدغه " ابوغريب" رای با يک ی اخذ جه  اين هم که فاصله ی يک  با .  وسواس ندارد
 کورپوراسيونی نسبت به ابزار کار، اساسًا، رويکردی منعطف دارد و هيچ -باز سازی کلونياليستی. درست ميکندخاطر

ر  اما مصالح آن را نبايد دو.رژيم صدام حسين را بايد در هم شکست، البته. گزينه ای را از پيش مردود نمی شمارد
 و مقررات آن ن بلکه قواني ، را می توان باز يابی کرد،ههای رژيم ساقط شد" مخابرات چی" نه تنها ژنرال ها و . ريخت

 را احياء کرد، 1987 سال چرا نبايد ، بطور مثال، قوانين ضد کارگری. رژيم را هم می توان دوباره به خدمت گرفت
ران سلب کرد، اعتصاب را غير قانونی خواند و فعاالن کارگری و  می توان حق تشکل را از کارگ هاوقتی که با آن

.)13(اتحاديه ای را گرفت و به زندان انداخت   
 

 تاکيد بر سکوالريسم تا جايی جايز است که  . نيست هم  از اين قاعده ی کلی مستثنیعبرخورد با قوانين و مقررات شر
کانسرواتيوها مصالح – و گرنه، نظريه ی نسبيت فرهنگی ، که نو .بمباران مردم غير نظامی را با آن بتوان توجيه کرد

ايدئولوژيک الزم برای ساختمان امپراطوری جهانی خود را از آن وام می گيرند، راه را بر سازش با آيت اهللا ها نمی 
اده ی مقاومت و بر اندام غارت و بهره کشی فراملی های آمريکايی بتوان ار" حجاب اسالمی" هر گاه با پوشاندن . بندد

 يا اگر بتوان برای گشودن سر ُخم نفت از آيت اهللا سيستانی . يی از مردم سست کرد، چه جای تعللمبارزه را در بخش ها
 عراق سازگار  قامت  روايتی از آپارتايد جنسی را باحتیفتوی گرفت، چرا نمی توان به بستن در ميکده ها حکم داد، و 

 رااين کشور  به يک قانون اساسی مبتنی بر شرع اسالم رضايت داد و ضميمه سازی ن  نميتوا چرا  سهل است، کرد؟
  کرد؟" اسالميزه"
 

 امروز  نرمش ها و يا سازش هايی که اشغالگران و يا کارگزاران عراقی آن ها بسياری از،نبايد فراموش کردو باالخره 
 چشم پوشی نسبت به برخی اعتراضات و .  نيستند قابل درک موجود  بيرون از بستر عمومی ،ميدهند نشان ازخود 

شرايطی که در آن مقاومت  بدون در نظر گرفتن ) کارگری و غير کارگری اعم از(نرمش در برابر شماری از مطالبات 
مقاومت مسلحانه امروز سبب شده که تالش واشنگتن .  قابل درک نخواهند بود در حال گسترش است شتابانمسلحانه

از در هم شکستن مقاومت مسلحانه، .  سياسی و اقتصادی عراق، اگر نه متوقف ، بلکه به شدت کند شودبرای بازسازی
 در برابر  نسبی نرمش ، پذيرفتنابت آن کمترين هزينه ای که می توا  در اين مقطع اهميت محوری دارد و ب ،اينرو

  حتی اين نرمش و انعطاف آنچا که الزم باشد، .ی است که رويکرد غير نظامی را در مقاومت انتخاب کرده انديگروه ها
 اگر گيرندگان امتيار تن به همکاری با نيروهای اشغالگر بدهند و ؛تيازات سياسی هم فرا رودممی تواند تا حد دادن ا

به جيب  را هم " پول خون"سهمی از ميتوانند اميدوار باشند خصوصًا، از سرکوب مقاومت مسلحانه جانبداری کنند، 
سپردن برخی امور اجرايی به شماری از رهبران حزب کمونيست عراق و يا اين ديگر از جمله اسرار نيست که،  .دبزنن

 است که پنتاگون و سيا بابت حمايتقيمتی )  يو-  تی- اف-ای(به اين حزب وابسته به رسميت شناختن اتحاديه کارگری 
.)14( از سرکوب مقاومت می پردازداين حزب  

 
بخوان غارت تمام  ( "نوسازی" ارتش اشغالگر بدان موفق شود، و شتاب گيری برنامه ت مسلحانه، اگربا شکست مقاوم
 .  ديگر به سختی موضوعيت خواهد داشت نرمش ، سازش و امتياز دهی به عنوان يک تاکتيک )و کمال عراق

 ظيم برخاستن موج های عه های اعتراض سياسی که هنوز تحمل می شوند، با نو يا روز" مقاومت مدنی"سنگرهای 
 . د و فالکت و فقری که نوسازی در پی خواهند آورد، بايد بر چيده شوندربيکار سازی و رشکستگی توليدکنندگان خ

 دو باره بايد تعريف شوند و افزودن "  دموکراسیپاسداری از"،  "جنگ عليه تروريسم" ،  "امنيت ملی"مفاهيمی نظير، 



  به تازيانه ی بيکاری و گرسنگی می تواند همانقدر ضرورت پيدا کند که اعالن سياستام  و شکنجه و اعدچاشنی  زندان
" . حرج و مرج"  در برابر " عدم انعطاف مطلق"  
 

وعده پيشرفت، . ، راهی به سوی يک عراق قابل تحمل برای اکثريت مردم آن گشوده نخواهد شدپروژه کلونيالی با! نه
درمان و برای  اوليه ید بخور و نمير، امکاناتم دريغ از امنيت، يک در آ.  پيش کشرفاه، آزادی، دموکراسی و تمدن

 قند و چای جيره بيندی شده ی رژيم سابق، آب آشاميدنی رايگان، برق ارزان و يا حتی يک سر حتی دريغ از. آموزش
 عراق گشوده می شود، چشم اندازی که در اين سمت بروی مردم. پناه در سکونتگاههای غير رسمی حاشيه ی شهرها

آن نيروی .  شيعه و سنی و مسيحی گرفته تاسلب مالکيت عمومی است و برده سازی اکثريت جمعيت؛ از کرد و عرب
اما، آن نيروی سياسی ايکه در کشاندن . عاجز باشد را تاريخ نخواهد بخشيدسياسی که از تشخيص چنين چشم اندازی 

و ارتش اشغالگر و دولت کارگزار آن را در سرکوب مقاومت و باز سازی عراق به چنين سرنوشتی شرکت جسته باشد 
با غلتيدن به چنين سياستی . حالل استن می تواند باشد، اشکلونيالی کشور ياری داده باشد، کمترين کيفری که در انتظار

 مقدر  برايشان بهتری  سرنوشت ، گروه هايی چون حزب کمونيست عراق بايد به معجزه معتقد باشند، اگر گمان می کنند
.شده است  
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اين . راه رهايی مردم عراق از مسير مقاومت در برابر اشغال و شکست کامل طرح کلونی سازی کشورشان می گذرذ

 ی دينی يا مقاومتی که از درون يک جنبش بنياد گرااما،.  شک کرد اش  در درستی،  نه می توان دور زده راه را ن
 استنتاجات  .نبايد ترديد کرد  در درستی  اين برداشت هم.  چنين راهی نمی تواند باشدگشاينده یومی سر بردارد، ق

 مراجعه به آنچه در دهه های اخير در ايران، افغانستان ، .  جز اين نمی گويندمنطقی به کنار، واقعيت های ملموس
سودان و بسيار کشورهای ديگر رخ داده اگر کافی نباشد، می توان به تجربه ی جاری و مستقيم خود مردم در عراق نگاه 

در هر نقطه ای از عراق که ارتجاع اسالمی قدرت کنترل پيدا کرده،  مدل کوچکی از عراق مطلوب خود را بر پا . کرد
 حجاب اجباری .  پاستبر قطع عضوو  شالق و ساطوربساط  تخته. اين عراق محاکم شرعی حکم ميراننددر.  استداشته

و همه ی مظاهر ديگر "  نمايش فيلم های غربی " . ميشودبا محدوديت های اشتغال زنان و خشونت جنسی تکميل
 هزاران نفر از کوليان از سکونت های . واجب استمخالفان کمونيست و سوسياليست قتل . استفرهنگ غرب ممنوع 

ديگر   کهپيگرد و کيفر هم جنس گرايان. ميشوندبيرون ريخته )  صدرک شهر دراز جمله(مناطق شيعه نشين خود در 
" جهادی ها" خبرنگاری گزارش می کند، در محله تحت کنترل . تاسجای خود دارد و از جمله ی  مسلمات و واجبات 

).15(در فلوجه ،  نوشيدن آب با دست چپ  هم از جمله رفتارهای خالف شرع است و مستحق کيفر  
 

 دست يافتن هر يک از اين . آنحل است ، نه قسمتی از راه " مساله عراق" اسالم سياسی و ناسيوناليسم نژادی بخشی از 
 فوق محافظه کار به قدرت سياسی مساوی است  با غرق شدن مردم عراق در نفرت قومی و مذهبی، شقه یگرايش ها

شقه شدن کارگران و زحمتکشان، قتل عام، تجاوز و جنگ؛ سقوط فرهنگی و اجتماعی و روانی و نابودی همبستگی 
بر قدرت های امپرياليستی و بخاک ادر بر مساوی است با زانو زدن سرانجام،طبقاتی و انسانی در ميان توده ی مردم ؛ و

 اشغال می توان در برابرسالم سياسی و ناسيوناليسم نژادی با ا. ل فرمانراوايی کورپوراسيون ها افتادن در مقاب
 اسالم درست استکه، . جايگزين رهايی بخش بنا نهاد  با آن اما، نمی توان ،بر آن چيره شدامپرياليستی ايستاد  و حتی 

 به ظلمت  افکنی ، بيدادگرای و بربريت سرمايه در آستانه  واکنشهايی هستند نسبت  نژادی -  ناسيوناليسم قومیسياسی و
با اين ايدئو . مايوسانه ، و به همان اندازه ظلمت افکن، بيدادگر و بربرمنشانه واکنشهايی هستند  اما،. ی قرن بيست و يکم

 جامعه ای يک يک زندگی بهتر وقله ؛ اما، برپايين رفتهادت طلبی  از دره ی مرگ و شبه راحتی ميتوان لوژی  ها
!. انسانی تر فراز شدن ؟ هيهات  

 
. دبايد مانع از ديدن اين واقعيت شو اشغال امپرياليستی و خطر کلونياليسم هار ن.مقاومت بنياد گرايانه، يک بيراهه است

 نسبت به خطری که از ، م اولويت رهايی از چنگال اشغالگراننمی توان به نام اولويت مبارزه ی ضد امپرياليستی ، به نا
نبايد اچازه داد مرحله بندی های  ، از آنبدتر . درون بحران جاری سر بر می دارد و به سرعت رشد می کند منفعل ماند

  هایفسته بندی جبهه ای و يا  ائتالد شدن به  وارد چراغ سبزی شود برای "غير عمده" و "عمده" ذهنی و تفکيک
 سال می گذرد، و با اينکه 25 با اين که  از تجربه ی ايران بيش از . )16( با اسالم سياسی و ناسيوناليسم قومی تاکتيکی

هنوز درس های آموزنده  ايران شرايط امروز عراق از جهات زيادی با شرايط آن روز ايران متفاوت است، اما، تجربه
خمينيسم نه از آن رو در . عراق داشته باشدپيشروست ها و همه ی نيرو های ای می تواند برای سوسياليست ها، کموني

 بدان سبب بود که چپ ، بيش از همه،  کرد، بلکهیايران به قدرت رسيد که چپ در نبرد برای براندازی رژيم شاه کوتاه
 شاه در حال رشد است را به عنوان خطری که در جريان مبارزه با ديکتاتوریاسالم سياسی نتوانست، و يا نخواست، 

 سال از زير بار ضربات 25 چپ ايران هنوز پس از . درک کند و برای مهار آن، در همان دوره ، چاره انديشی کند



 جنبش  امپرياليسم - ضد حمايت ازچپ رااين بگذريم از اينکه، بخشی از. ناشی از چنين خطايی کمر راست نکرده است
  .د ساخت نابوبکلیسالمی سازش و ائتالف با حکومت او اسالمی 
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برای يافتن هرگاه . پذير گريز نا تقدير از اين دونه هيچ يک و ايی گزينه است، نه بنياد گربرای مردم عراق نه کلونياليسم
  جز  چيزی ،به پردازيم جستجو  به ضعيت جاری اندکی زير پوسته ی  و واقعی مردم عراق ی نيازها و ظرفيت ها
 مردمی و  - چشم اندازی که يک جنبش مقاومت پيشرو.  به دست نخواهد آمد چشم انداز سومضرورت و امکان 

اين جنبش در شکل نطفه ای اش . ر در شکل دادن به آن پيش قدم استدموکراتيک آن را نويد می دهد و يک چپ سکوال
اما، هر گاه بخواهد از اين مرحله عبور کند و در هيات يک فاعل انتقال تاريخی در حيات سياسی . هم اکنون وجود دارد

 از موانع  وعراق ظاهر شود ناگزير است به درون يک کارزار نظری و سياسی بسيار پيچيده و سنگينی قدم بگذارد
: آنست کهمحتاج کاری که عالوه بر اعتماد به نفس ، اميد و جسارت از جمله . دشواری عبور کند  

 
سياسی عراق را حول يک خط استوای ارتجاعی به دو نيمه تاريک تقسيم می کند خط رد کشيده  حنهصبر تصويری که 

 است، حتی از جهاتی حاشيه ای است، گن کم ر در عراق امروز چپ سکوالريک جنبش حضوردرست است که. شود
 بيان  تنها محدود ساختن گزينه های سياسی به اياد علوی و مقتدا صدر نه با اين تاکيد، . قابل انکار نيست وجود اناما،

 اما، به فرض، در صحنه سياسی عراق . )17(برنمی تاباندظرفيت های واقعی نيست، بلکه واقعيت های کنونی را هم 
عدم حضور اين نيرو .  در آن صورت می بايست بوجود می آمد ، اساسًا غايب بودپيشرو ضد امپرياليستنيروی يک 

 سکوالر و يک پروژه ی سياسی که به سمت آزادی و برابری  جنبش پايداری نشانه بی نيازی مردم عراق نسبت به يک
اين نياز خصوصًا در موقعيت . ده باشد نيستنشانه گيری کرده باشد و بر پايی خود حکومتی مردم را هدف خود قرار دا

 صحنه  ، بعالوه. بی پاسخ بماند سوزان تر است و کمتر از هر زمان ديگر جايز است تاريخی کنونی از هر زمان ديگر
-چپ سکوالر و ضد. م آنرا بر هم زد تاريخی نيست، می توان آن را بر هم زد و بايد ه تقديرسياسی کنونی يک

شرايطی که نوعی قدرت دو گانه و حتی چند گانه بر کشور حاکم است و تناسب قوای موجود تا تثبيت امپرياليست، در 
نهايی فاصله زيادی دارد، فرصتی طاليی در اختيار دارد؛ فرصتی که با استفاده از آن می تواند ظرفيت های اجتماعی و 

. ی سازد و به ميدان آوردمادطبقاتی خود را   
 

 به مصلحت گرايی فرا می خواند ، چپ به پرنسيب های سياسی وارزش های اخالقی خود تعارفخرد مدر شرايطی که 
 قومی از درون کارزار مقاومت ضد امپرياليستی ، امروز يک - ظهور پر رنگ يک ارتجاع مذهبی. پشت کند نبايد 

ضد امپرياليستی دچار سستی اين واقعيت، اما، اگر سبب شود چپ سکوالر و پيشرو نسبت به ادامه مبارزه . فاکت است
آنچه تحوالت آينده ی عراق را شکل خواهد داد ، کنش . شود و از کارزار ضد اشغال فاصله بگيرد، فاجعه بار است

خروج از اين معادله، خروج از کارزاری است که . است امپراليستی -پايداری ضد امپرياليست و انمتقابل ميان  اشغالگر
 مردم کشورش  که، اما وقتیسخن بگويدچپ هر قدر از انقالب و برابری و آزادی . می کندآينده ی عراق را مهندسی 

 به :يک راه را بيشتر نشان نمی دهدانان ارتش کلونيالی له می شوند از مقابله شانه خالی کند، به   يک های زير پوتين
  .ندآيت اهللا ها وشيخ ها و ژنرال ها پناه ببر

 
شود چپ سکوالر در نبايد سبب منه ی اعتبار و نفوذ جنبش بنيادگرا هر قدر هم بر حق باشد، نگرانی نسبت به گسترش دا

 از به بيرون ريختن ارتش اشغالگر برای پشتيبانی از حق هر شهروند عراقی، صرفنظر از تعلقات سياسی و مذهبی،
اران شهر ها و روستا ها و کشتار  بی يا بدتر از اين، در برابر بمباران و موشک ب. خانه و شهر خود  دچار تزلزل شود

 و مدنی و يا چشم فرو بستن یسلب آزادی های سياس بی اعتنايی نسبت به. رحمانه ی مردم بی دفاع لحظه ای سکوت کند
حتی آنهايی که در صورت رسيدن به قدرت ( نسبت به دستگيری و شکنجه ی حاميان و شرکت کنندگان در مقاومت 

 ی يک نسخه ی ضه با عر. است که هرگز بخشوده نخواهد شدطايی خ) پ ها درنگ نکنندممکن است در قتل عام چ
.)18( مبدل نخواهد شد يک جايگزين هرگزبه چپ  سرخ از يک ارتجاع سياه،  

 
 و اشغال   محدودشود نبايد  کارزار مقاومت به مقابله با اشغال نظامی و سلطه سياسی مستقيم ،مهم تر از همهو 

 پل برمر، . )19(يده به پيشروی خود ادامه دهدزاجازه نيابد به گونه ای خ) اشغال اقتصادی( عراق کورپوراسيونی 
در واقع (  طرح دولت خود برای آن چه باز سازی   فقره حکم رسمی100فرماندار سابق آمريکا در عراق، باابالغ 

ت بخشيدن به خصوصی سازی ، اين طرح با اولوي. اقتصادی عراق خوانده می شود را به اجرا گذاشته است) نوسازی
  عراق ، به تملک صد در صد کورپوراسيون های دارايی های عمومی بنگاه دولتی،  تقريبًا تمام200مقرر می دارد که 



اد سازی تجارت ، خارج ساختن سيستم بانکی از کنترل دولتی و مقررات زدايی زآ. آمريکايی حامی دولت بوش در آيد
رط  دارند در جريان يک رقابت نابرابر، ساختارهای بومی را در هم بشکنند، آزادی بی قيد وشهوظيفاز بازار کار نيز 

پيش بينی های سياسی اين طرح .  هر گونه محدوديت در بهره کشی از کار پايان دهندحرکت سرمايه را تضمين کنند وبه
 40مر باتعيين اعتبار زمانی بر. د چند جانبه است ن آغاز می شوآنبرای باز گشت ناپذير ساختن فرآيندهايی که با اجرای 

ری های بعدی و يا توقف ی را به روی بازنگنی راه های قانو ساله برای قرار دادها و تمهيدات ديگر کوشيده است همه
ابی و خواه انتخابی صورت گيرد، وسيله ای ص، خواه به صورت انت"انتقال قدرت"  حتیدر اين طرح،. )20(طرح ببندد

ر تائيد همی سازد ، به نام مردم عراق، ممنعقد  زير قرار دادهايی که سفير اياالت متحده استمی شود  که قادر رض  ف
.ين المللی رسميت بخشدب موجودحقوقی ديدگاه مناسبات را ازو اشغال اقتصادی عراق  بگذارد  

 
ی که نخستين قربانيان طرح دولت بوش  کارگران صنعتی، خصوصًا کارگران بنگاههای دولتابله یترديدی نيست که مق

اما، مطلقًا بدان .  دارد برای به شکست کشاندن آن اهميتی حياتی اين طرح بااقتصادی عراق هستند،" بازسازی " برای 
مقاومت .  برديی کار و زحمت گسترش نيابد لزومًا راه بجا یها توده ميان همه یمعنی نيست که اگر اين مقاومت در 

کوپوراسيون عراق می تواند همه ی آن هايی که تهيدستی و فالکت مضاعفی در انتظارشان است،  از عليه اشغال 
 و تا بيکاران و نيمه بيکاران، را زير يک چتر مشترک گرد آورد و در يک کارزار صنعتی دهقانان تا پرولتاريای غير

.فراگير و سراسری همبسته سازد  
 

 سال جنگ و اشغال و 2 سال محاصره اقتصادی و قريب 12 سوی کسانی که ايستادن در برابر نوسازی ، بويژه از
 امروز در عراق . ن را تا آستانه يک فاجعه ی انسانی پيش برده البته، کاری به غايت دشوار و پيچيده استناويرانی آ

 بزرگ ترين .... بکتل و شورون و هالی برتون و در اين کشور،.  استنگروپونتمنابع عمومی تمامًادر اختيار
کمترين تکيه  . چيزی بر جای نيست اقتصادی رژيم پيشين برای عراقيان کم در آمد –اند؛ از تور امنيتی  کارفرمايان

گاههای توده ی فرو دست و آنهايی که جز از طريق فروش نيروی کار خود منبع ديگری برای تأمين معيشت در اختيار 
 توام شود، گسترش برای بقًامبارزه آنکه مقاومت عليه اشغال اقتصادی  با در اين شرايط بی .  است فرو ريخته ندارد

 در شرايط وجود ارتش ذخيره ی ،به عکس.  روبرو است جدیابعاد آن در ميان توده ی محروم و تهيدست با دشواری
د نيروی  نه تنها قادر است برای نيازهای اقتصادی خو که، ، اين سرمايه اشغالگر استعظيم و مستاصل کاری 
از ميان داوطلبان گرسنه با فراغ بال  برای ساختن يک ارتش کلونيالی نيز کند، بلکه می تواند تامينارزان کار

  .سربازگيری کند
 

 سياسی است که - ره ای از کارزارها و جنبش ها اجتماعیي گسترش مقاومت در اين عرصه مستلزم بوجود آمدن زنج
به نيازهای اوليه  ندشيونی و يا دولتی ، و خارج از مناسبات کااليی و بازار قادر بابيرون از حوزه های کنترل کورپوراس

 .ی مردم پاسخ دهد؛ در تجربه ی جاری مردم عراق حلقه هايی از اين زنجيره هم اکنون در حال شکل گيری است توده
يا سازماندهی کارزارهای مصرف  اشغال موسسات توليدی و خدماتی و راه اندازی مستقل آنها در ميان اين تجربه ها،

مات شهری به کمک کار داوطلبانه؛  هم ياری در  متقابل؛ راه اندازی سيستم های خدجمعی؛ ايجاد صندوق های کمک
 اين تجربه ها نه تنها پاسخ هايی هستند به  . بيش از همه شاخص اندتامين مواد غذايی ؛، پوشاک و دارو و نظاير اين ها

 را  در حال پيدايش، بلکه شمايی از يک سيستم  اجتماعی اشغال - عراق درجريان  مقاومت ضد مردمنياز های فوری
.  بنياد گرايانه باشد وبدست دهد که می تواند جای گزينی پيشرو برای گزينه های فوق محافظه کارانه ی کلونيالی  

 
هدف ها و پيامدهای .  و جهانی شوددکن عبور  بايدل به معنی واقعی از مرزهای عراقشغا مقاومت ضد ا. کالم آخرو 

اشغال عراق، بخشی از يک تهاجم گسترده است . اشغال عراق نه محدود به يک کشو راست و نه حتی يک منطقه معين 
بدان دست برای برده سازی تمام و کمال انسان سياره ما، که ارتجاعی ترين و متجاوزترين قطب های سرمايه ی جهانی 

 ساختمان امپراطوری جهانی آمريکا تهديدی است جدی عليه همه مردم جهان و مقابله با آن امری  پروژه ی. زده است
 جهان گرايانه ی کاخ سفيد، حضور گسترده طرح های دريک کارزار جهانی عليه اشغال عراق و عليه . جهانی است

که در ساختن يک فاعل   ضروری نيست صرفًا از آن رو اين حضور.نيروهای چپ و پيشرو ضرورتی است حياتی
 بدان سبب که در مسدود ساختن فضای رشد ، جهانی برای مقابله با بربريت امپرياليستی اهميت دارد، بلکه- تاريخی

.  به همان اندازه تعيين کننده است نيز نژادی و قومی–جنبش های فوق محافظه کار مذهبی   
 

 اردشير مهرداد
2004نوامبر   

 
به چاپ رسيده  ميدل ايست فوروم -ايران بولتن) دوره جديد(  شماره سوم دراله ايست که مق متن فارسی اين نوشته*

  .است
 



 
 
 
 
 
 

:منابع و پا نوشته ها  
 
 

 در در قبال اين حمايت، . بطور کامل حمايت می کند اياد علوی  از رژيم دست نشانده یحزب کمونيست عراق -)1(
  اين حزب با گذاشتن عالمت تساوی ميان .حزب واگذار شده است به رهبران اين سه پست وزارت علوی کابينه ی

:نگاه کنيد به. گرا، سرکوب مقاومت ضد اشغال را تاييد ميکندمقاومت مسلحانه و تروريسم بنياد  
www.irqcp.org 

 ضمن  ) حزب کمونيست کارگری عراقجناح  چپ (  و جريان انشعابی از اين حزبحزب کمونيست کارگری عراق
: نگاه کنيد به. در برابر اشغال جانبداری می کنند"  جنبش کارگری" مخالفت بامقاومت مسلحانه ازنيزمخالفت بااشغال و  

 
“What  are the difference between the Workers Communist Party of Iraq and the Iraqi 
Communist Party“ , Rebwar Ahmad, www.wpiraq.net     
 
“New Left Party of Iraq, Statement to announced the founding of the Leftist Worker- 
Communist Party of Iraq“,  October17, 2004. www.workersliberty.org/node/view/3321   
“Which side is ISO on, Working Class Socialism or Nationalism and Islamism?“ , Mohmood 
Ketabchi, July 8, 2004, www.wpiraq.net 

               
وسط اياالت متحده ضمن آنکه مقاومت در مقابل اشغال را تائيد نکرد  پس از اشغال عراق تحزب کمونيست کارگری - )2

."مداخله سازمان ملل برای نجات عراق شد" از جمله گروه هايی بود که، خواستار   
 

 در  فوروم اجتماعی اروپا در اجالس تی - ام- نماينده  آر الکس گردون بهسامی رمضانی یننامه خواند: نگاه کنيد به - )3
:لندن  

  
:مين طور مراجعه کنيد بهه  

IRAQ: Workers resist US ban on Unions,  
Alex Maass, November 5, 2003,  www.occupatinwatch.org  

 ها و فدراسيون شور با) يو-  تی- اف-آی ( فدراسيون اتحاديه های کارگری عراقدر اين نوشته ، تفاوت ديدگاههای
 دررابطه با نحوه )ی آ-  يو-يو (اتحاديه کارگران  بيکار عراق و)  ای- يو- سی- دبليو-اف( و اتحاديه های کارگری عراق

 ضد دموکراتيک نيروهای اشغالگر تشريح می  -  احکام ضد کارگریمقابل مقاومت کارگری در برخورد نسبت به 
.شود  

 
:ه از جمل ورآبزرو  سرمقاله نويس   نايک کهن نوشته های  نکاه کنيد به عنوان نمونه به)4  

Nick Cohen, The only way of peace, March 02, 2003, Observer. 
  : از جمله،فرانک اسميت و به مقاالت

Frank Smyth, Who are the progressive in Iraq: The left, the right, and the Islamist? 
Foreign Poicy in Focus, Septembr 21, 2004 

 
يک   تمامًا را ضد اشغال در عراقمقاومتجنبش  هيچنز آن  در، کهکريستوفر هيچنز وطارق علیو نيز به مناظره ميان 

. ميکندتعريف استبداد قرون وسطايی ینيرو  
www.democracynow.org/static/alihchens.htm 
  

: سون و استفن برونر در بررسی مواضع روشنفکران چپ در رابطه با عراقونيز به نوشته ی خواندنی کرت جاکب  
Kurt Jacobsen & Stephen E. Bronner, Dubya’s Fellow Travelers: Left Intellectual and 
Mr. Bush’s War, Logos, Fall 2004. 



 
 

 در ساير خی ديگر از گروه های چپ آمريکا و بر در ميليتانتگروه بريتانيا و  در ليبرتیز وورکر گروه در مواضع
 از جمله مراجعه کنيد . ، بجشم می خورد)کم رنگ ترالبته به مراتب ( "  نيز برداشت های مشابهی از مقاومتکشورها

: به   
A reply to the Stop The War Coalition, www.workersliberty.org/node/view/3237 

 
: از جمله ،  جيمز پتراس نگاه کنيد به نوشته های- )5  

James Petras, Support the Iraqi Resistance Movement, Rebelion, April 7, 2004 
 

،ولوالدن بل به و  
Walden Bello, Empire and Resistance Today, June 25, 2004, znet.com 
  

 سوشاليست حزب   شده  ورايه ا  سانفرانسيسکوايش ضد جنگ در يک همدرکه  اروندهاتی روی ی ازگفتار به و نيز
:ار داده استشتن آنرا پياده وا در بريتانيازوورک  

Arundhati Roy, Public power in the age of empire, September 3. 2004  
 

  : راهول مهاجان در باال و همين طور به5 رديف والدن بللو نگاه کنيد به - )6
Rahnl Mahajan, Will the Anti-War Movement Stand Up This Time? November 6, 2004, 
www.counterpunch.org 
 
 

 ، نگاه کنيد  در لندنفوروم اجتمايی اروپادر اجالس اکتبر" مساله عراق" برای دريافت تصويری از اختالفات بر سر ) 7
:ی چونيبه سايت ها  

www.workerslierty.org 
www.iraqoccupationfocus.org 

. باال13 رديف سامی رمضانی و نيز به نامه ی   
 

:به  مراجعه کنيد  جهانی جاریتحوالت يک تحليل ريشه ای ازندن ا برای خو- )8  
Istvan Meszaros, Socialism or Barbarism; From the American Century to the Cross 
Roads, Monthly Review Press, 2001 
 

: استفن زونز به نوشته ی بسيار خواندنی نگاه کنيد - )9  
Stphen Zunes, The US Invasion of Iraq: The Military Side of Globalization?, October 20, 
2004, www.commondreams.org/ views04/020-28.htm 
 

: تام اسکيتری و پيتر الستر نگاه کنيد از جمله به گزارش- )10  
Peter eister/tomsguitieri“data suggest Administration has overstated Rde of jihadist in 
the insurgency“ ,usa today July6, 2004 

 
  :مارک مازتی و به

Mark Mazzetti, Insurgents Are Mostly Iraqis ,US Military Says, Los Angles Times, 
September 28, 2004 

 
: اوا جازيويژ به گزارش خواندنی از چمله نگاه کنيد- )11  

Ewa Jasiewicz, Internal Intifada: Workers’ Struggle in Occupied Iraq, MA,  Interactive 
Art & Design, Issue28 

 
:ننير روز  از جمله نگاه کنيد به گزارش بسيار تفصيلی- )12  

Nir Rosen, Inside the Iraqi Resistance: Part 1-7, Asia Times, July 15, 2004 
    .                      



:ژ اوا جازيوي در گاردين و به سامی رمضانی نگاه کنيد به نوشته ها و مقاالت- )13  
Ewa Jasiewicz, Irag diaries, www.electroniciraq.net 
 

  باال 2 رديف ،  الکس گوردن، نامه به سامی رمضانی نگاه کنيد به- )14
 

  باال، 12 رديف ،نير روزن  نگاه کنيد به گرارش- )15
 

: ناؤمی کالين و نيز به  
Naomi klein, You Can’t Bomb Beliefs, The Nation, October 16, 2004 
 

 منعکس حزب کمونيست کارگری عراق که در سايت سازمان آزادی زنان در عراق  به بيانيه های نگاه کنيد،  هم چنين
 اقدامات جنايتکارانه اسالمگرايان در ماه رمضان عليه زنان در  عنوان با2004 اکتبر 25که از جمله بيانيه ای است، 
.ر يافته است انتشاعراق  

Criminal acts Committed by Islamists during the montn of Ramadan against women in Iraq, 
 
 

سوشاليست نظير احزاب چپ اشغال، برای برخی  حمايت از تشکيل جبهه ی ضد امپرياليستی برای خاتمه دادن به- )16
رو چپ هم، بطور ضمنی بر چنين رويکردی صحه برخی تحليل گران معتبر و پيش.  يک موضع رسمی است وورکرز
 مسکوت گذاشتن نفوذ بنياد گرايی حتیی اين تحليل گران است که با کم رنگ کردن و  از جملهجيمز پتراس. می گذارند

اسالمی  در جنبش مقاومت و خطری که از اين ناحيه ی آينده ی جامعه ی عراق را تهديد می کند، مقاومت ضد 
 .گذارد تشکيل يک جبهه واحد باز ميراه را به رویراق را دارای طبيعتی يکپارچه فرض می کند و امپرياليستی در ع

، ضمن تاکيد بسيار بجا بر اهميت مقاومت ضد اشغال، طرح خطر بنياد گرايی اسالمی از سوی برخی پتراس
 هرکس در مبارزه برای خود :ناشی از بينش خود محورانه آنان می داند و می نويسد   را صرفًاروشنفکران آمريکايی

و " بنياد گرا" شته باشد، از ديد آنها،  ندا" ارزش دموکراتيک غربی" رهايی  وارد شود، اما،  توجه کافی به 
مورد   بجاست،  اما ، در اين نقدی از روشنفکران آمريکايی به طور کلیاسد  پتربه رغم اينکه نق. است " ترورييست"

  اعتنا باشد، بهیب" ارزش های دموکراتيک غربی"  بنياد گرايی اسالمی بيش از آنکه به  ، مساله اين است که،مشخص
 آن تنها يک استبداد سياسی قرون وسطی و يک  درونارزش هايی که از. دلبسته است" ارزش های اسالم سياسی"

  . باال5 ، رديف  جيمز پتراس به نگاه کنيد. جری بيرون می آيد حجامعه ی عصر
 

.  متاسفانه سهيم می شوند نيز می کاليناؤن، گزارش گران و تحليل گران ارزنده ای چون برداشت مايوسانه  اين  در) 17
حتی در بهترين سناريو، گزينه ی موجود در عراق امروز ميان بنيادگرايی خطرناک صدر ويک " :وی می نويسد

که  ( گزينه واقعی ميان انتخابات آزاد .  تی نيستحکومت سکوالر بر آمده از اتحاديه های کارگری و جنبش های فمينيس
و ) وجود دارد، هم، شانس سازمان يابی سکوالرها و مذهبی های ميانه رو در آن هم ريسک به قدرت رسيدن بنيادگرايان

ق  واقعی در عرايعنی نه تنها انتخاب . ا" وساير گماشتگان سییعالوانتخابات کامال فرمايشی برای واگذاری کشور به 
 توسط ارتش اشغالگر  است، بلکه مکانيزم آن هم، در شرايط کنونی، برگزاری انتخاباتصدر و الوی ع ميان امروز

 هر اندازه هم اندک، زمانی که با پديده هايی کزرآل پاليتي  تسليم شدن به :شايد جای تعجب چندانی نباشد! کلونيالی است
 چپ الند، حتی راديکال ترين فعانی سرمايه داری جهانی ريشه دار که در عميق ترين تناقضات و بحران هاايمروبرو

.واقعيت تلخی است، اما، بايد پذيرفت. راهم می تواند عمًال به سياست انفعالی بکشاند  
 

 در انتقاد از مواضع ،نيست کارگری عراق نزديک استو تحليل گری که نظراتش به حزب کم،  محمود کتابچی) 18
  شکست حرکت آمريکا:"، مينويسد که تهاجم نظامی ارتش آمربکا به فلوجه رامحکوم کرده بودسوشاليست وورکر  حزب

 تلويحًا از سرکوب کتابچیبا اين تاکيد،  ". ، افتادن مردم عراق است به جهنمی غير قابل تحمل" مقاومت عراق" بدست 
:نگاه کنيد به .  جانبداری می کندمقاومت و طوالنی شدن اشغال  

Mahmood Ketabchi, Which Side is the ISO on , Working Class Socialism or Nationalism and 
Islamism?  July 8, 2004, www.wpiraq.net 

 
آنتونيا جوهاژی بسيار خواندنی   نگاه کنيد به نوشته )19  

Antonia Juhasz, Military action may have ended, but corporate invasion has taken over, May 
19, 2003, www.progressive.org 

 
  باال9، رديف  استفن زونزنگاه کنيد به) 20



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 


